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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 334/2011

2016/EØS/35/53

av 7. april 2011
om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende
standarder for luftfartssikkerhet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Unntakene har forenklet driften og gjort det enklere for
transferpassasjerer å bringe med seg væsker, aerosoler
og geler på flyginger fra tredjestater og ved flybytte i
lufthavner i Unionen, samtidig som det opprettholdes et
høyt luftfartssikkerhetsnivå. Forutsatt at de vilkår som
dannet grunnlag for unntakene, fortsatt oppfylles ved
lufthavner i tredjestater, bør unntakene beholdes.

4)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010
om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(3)
bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF)
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Begrensningene for væsker, aerosoler og geler som
passasjerer kan bringe med seg på flyginger fra tredjestater
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, skaper visse
problemer for driften av disse lufthavnene og ulemper for
de berørte passasjerene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

I kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2010 av 23. april
2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av
4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for
luftfartssikkerhet(2) er det fastsatt unntak for å tillate
at passasjerer kan bringe med seg væsker, aerosoler og
geler som er anskaffet i en lufthavn i en tredjestat. Disse
unntakene utløper 29. april 2011.

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 7. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 8.4.2011, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 38.
(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 105 av 27.4.2010, s. 12.

(3)

EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 185/2010 kapittel 4 erstattes nr. 4.1.3.4 bokstav g) med følgende:
«g) er kjøpt i en lufthavn i en tredjestat oppført i tillegg 4-D, forutsatt at væsken, aerosolen eller gelen er pakket i en
forseglingspose som inneholder et tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på flyside i vedkommende
lufthavn i løpet av de foregående 36 timer. Unntakene fastsatt i dette nummer utløper 29. april 2013.»
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